
Foram registradas oito opera-
ções de fusões e aquisições en-
volvendo empresas de petróleo
e gás, nos cinco primeiros me-
ses deste ano, apontou pesqui-
sa divulgada ontem pela KM-
PG. Para Paulo Guilherme
Coimbra, sócio da KPMG no
Brasil, os números até maio de
2012 são bons, se comparados
aos primeiros seis meses de
2011, quando foram sete.

Segundo ele, a expectativa
do setor é que o número de ne-
gócios chegue a 30 até o final
do ano, o que mostra que o
mercado continua aquecido.
Coimbra frisou ainda que ape-
sar das novas regras do Cade
(Conselho Administrativo de
Defesa Econômica) terem ace-
lerado algumas operações no
primeiro semestre, outras
não foram concluídas e fica-
ram para o segundo, além dis-
so, novos contratos ainda de-
vem ser firmados.

“Do ponto de vista de volu-
me, talvez (o resultado) esteja
um pouco abaixo do espera-
do”, avalia. Segundo ele, de
uma maneira geral, o país está
vendo transações e movimen-
tos de mercados de empresas
em negociação, o que vai fazer
o número ficar mais próximo
do apurado no ano passado.

“A expectativa é de que o
mercado continue aquecido.
Devemos fechar o ano com um
total de 20 a 30 operações des-
te tipo”, concluiu Coimbra.

Em 2011 e 2010, a pesquisa
indicou 29 e 34 operações, res-
pectivamente, entre fusões e
aquisições. Em 2009, foram
apenas nove. O pré-sal tem si-
do um grande atrativo para no-
vos players para o setor, já que
o Brasil é onde há uma das

maiores expectativas de cresci-
mento de reservas no mundo.
“Quando o pré-sal começar a
deslanchar, com rodadas e pro-
dução, isso tende a ter impac-
to forte dentro de investimen-
tos, financiamentos e fusões e
aquisições”, completou Paulo
Guilherme.

De acordo com Coimbra, os
números podem ser ainda
maiores, se novas rodadas de
licitação do setor forem marca-
das. “Temos a questão da ex-
pectativa do mercado de no-
vas rodadas de licitação, pois,
com isso, se tem uma maior
previsibilidade de demanda e
fica mais fácil favorecer o flu-
xo de caixa das empresas. Ou-
tro aspecto diz respeito à crise
na Europa e nos Estados Uni-

dos, porque as empresas es-
trangeiras têm menos acesso à
financiamento para fazer aqui-
sições”, explicou.

Além da crise econômica
mundial, a exigência de con-
teúdo local também é um fator
que pode estar contribuindo
para que a velocidade das nego-
ciações não seja ainda maior.
“A regra não está totalmente
definida, o que dificulta a pre-
visibilidade do que se vai fa-
zer”, falou.

Coimbra frisa que a tributa-
ção complexa existente no Bra-
sil não é mais uma entrave, pois
o país já é considerado seguro
para investimentos. “A maioria
das empresas já conhece o país,
já está aqui ou já negociam com
o Brasil”, disse. ■

Paulo Guilherme Coimbra, sócio
da KPMG no Brasil, ressalta tam-
bém o papel expressivo das em-
presas nacionais nas operações
de fusão e aquisição do setor,

apesar da pesquisa não indicar o
valor das transações e nem todas
as empresas envolvidas.

“As grandes empresas de
construção, por exemplo, estão
entrando no setor, como a Quei-
roz Galvão, Odebrecht e Camar-
go Correa”, afirmou ele.

De acordo com Coimbra, es-

sas empresas estão capitaliza-
das e, provavelmente, vão fazer
aquisições em nicho específico
para complementar a capacida-
de de execução de obras.

“Várias outras, que são gran-
des players, estão entrando e
podem vir a fazer aquisições,
adquirindo empresas nacio-

nais e internacionais.”
“Se há falta de alguma tecno-

logia no país, e se tem uma com-
panhia de fora que está em difi-
culdade por conta de crise ou
outro fator, ela pode vir a ser
um target de uma empresa brasi-
leira capitalizada”, acrescentou
o sócio da KPMG. ■ G.M.

O diplomata brasileiro Samuel
Pinheiro Guimarães renun-
ciou ontem ao cargo de Alto
Representante do Mercado Co-
mum do Sul (Mercosul), duran-
te a reunião com chanceleres
de Brasil, Argentina e Uru-
guai. O Paraguai não partici-
pou da Cúpula.

O brasileiro alegou falta de
apoio aos projetos apresenta-
dos por ele, segundo relataram
fontes presentes ao encontro,
que está sendo realizado em
Mendoza, na Argentina.

Logo após ouvirem Guima-
rães, os chanceleres do Uru-
guai e da Argentina se disseram
surpresos com a renúncia. Os
representantes brasileiros não
souberam informar se o minis-
tro brasileiro das Relações Exte-
riores, Antonio Patriota, foi
previamente informado.

A renúncia ocorreu durante
uma reunião dos membros do
Conselho do Mercado Comum
do Sul.

Os chefes de Estado do blo-
co se reúnem a partir de hoje,
em meio à crise com o Para-
guai, deflagrada pelo impeach-
ment do então presidente do
país, Fernando Lugo.Eles dis-
cutem a legalidade do proces-
so que colocou Federico Fran-
co à frente do país.

A destituição de Lugo foi
condenada pelos países da re-
gião, que consideraram que o
ex-mandatário não teve garan-
tido amplo direito de defesa.

A representação paraguaia
foi suspensa pelo bloco da reu-
nião de cúpula de Mendoza.

A presidente Dilma Rousseff
embarcou ontem para a reu-
nião do Mercosul — formado
por Brasil, Argentina, Paraguai
e Uruguai. ■ Reuters

Empresas de construção entram no setor

Pré-sal aquece fusões e
aquisições em petróleo e gás

Governo não dará reajuste a servidores
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Companhias estão capitalizadas
e com fôlego para fazer
aquisições na área de óleo e gás

Diplomata alega falta de apoio
aos projetos apresentados por
ele para discussão no bloco
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Levantamento da KPMG aponta que oito operações já foram feitas neste ano e devem chegar a 30

O diplomata Samuel
Pessoa renunciou
durante reunião
dos membros do
Conselho do Mercosul,
disseram fontes

DIPLOMACIA

A ministra de Relações Institucionais, Ideli Salvatti, disse ontem
que o governo não concederá reajuste para servidores públicos
fora daquilo que estiver previsto no Orçamento da União.
Atualmente, professores de universidades federais e servidores
públicos federais de 11 órgãos estão paralisados. Sobre a possibilidade
de reajustes ao servidores no próximo ano, a ministra disse que
depende do que for incluído na proposta orçamentária de 2013. ABr

Brasileiro
renuncia a
alto cargo
no Mercosul
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Fusões e aquisições no setor 
de petróleo e gás 

0

5

10

15

20

25

30

35

2012*2011201020092008

Fonte: KPMG    *De janeiro a maio

19

8

34

29

8

Coimbra:“Númerospodemseraindamaiores, senovasrodadasde licitaçãodosetor foremmarcadas”

 Sexta-feira e fim de semana, 29 e 30 de junho e 1˚ de julho, 2012 Brasil Econômico 7

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 29, 30 jun. e 1 jul.  2012, Primeiro Caderno, p. 7.




